Εργαστήρι Επιτυχημένου Προσωπικού &
Επαγγελματικού Πλάνου για τον Εσωτερικό Ελεγκτή
Αγγελική Πλουµά

Στόχος Σεμιναρίου
Ο εσωτερικός έλεγχος έχει το πλεονέκτημα ότι δεν αποτελεί μία μονοδιάστατη εργασία. Το αντίθετο : δίνει την ευκαιρία στους κατόχους της θέσης να έχουν μια μοναδική οπτική της επιχείρησης / οργανισμού που εργάζονται.
Αν ο πλούτος αυτής της τεχνογνωσίας εκτιμηθεί πρώτα από τους ίδιους τους ελεγκτές, μπορεί να εμπλουτίσει την παρούσα εργασία
τους αλλά να ανοίξει και πλήθος από προοπτικές αν το επιθυμούν. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι η προσωπική τους θέση και θέληση,
το προσωπικό τους δηλαδή όραμα και mission statement, ένα σχέδιο και στόχοι που θα στηρίζονται στις ικανότητες, τα ταλέντα και τα
δυνατά τους σημεία καθώς και ο τρόπος να ευθυγραμμίζονται συνεχώς κατά την υλοποίηση μ` αυτό το σχέδιο.
Η ανάγκη της αποστολής (missionstatement), του σχεδιασμού και των στόχων θεωρείται δεδομένη σε μια επιχείρηση ή οργανισμό (αποτελεί μάλιστα βασικό εργαλείο στα χέρια ενός εσωτερικού ελεγκτή). Για τον ίδιον όμως τον ελεγκτή, οι παραπάνω ανάγκες στοχοθεσίας
παραμερίζονται ή δεν λαμβάνονται καν υπόψη.
Η δυνατότητα και η γνώση για όλα τα παραπάνω βρίσκονται μέσα στον κάθε επαγγελματία. Αλλά πολλές φορές αδρανοποιούνται π.χ.
εξαιτίας της παραμονής στην ίδια θέση για χρόνια ή/και εξαιτίας της ενασχόλησης και διεκπεραίωσης πολλών ή/και σύμπλοκων καθηκόντων. Αλλά μια μετάβαση π.χ. συνταξιοδότηση ή μια μη οικειοθελής απομάκρυνση μπορεί να ενεργοποιήσει αυτό το δυναμικό.
Στις μεταβάσεις αυτές, συχνότερα απ` ότι νομίζουμε, αυτό που μετράει δεν είναι απλώς ένα καλό βιογραφικό και η γνώση
τεχνικών παρουσίασης του εαυτού μας στη συνέντευξη – αν και αυτά δεν πρέπει να τα υποτιμάμε – αλλά ένα καλά προετοιμασμένο πλάνο που βασίζεται στα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ δυνατά μας σημεία και η τόλμη να το υλοποιήσουμε.
Αυτό το σεμινάριο αποσκοπεί ακριβώς στο να ξυπνήσει αυτό το δυναμικό σας και να το κατευθύνει εκεί που πραγματικά έχετε προοπτική εργασίας και ευημερίας. Να σας εμπνεύσει να δημιουργήσετε την προσωπική σας τοποθέτηση
(positioning) στο χώρο εργασίας και να διατυπώσετε την αποστολή σας (mission), να σας δώσει τα κατάλληλα εργαλεία
για να καταστρώσετε το επαγγελματικό σας πλάνο εντός αλλά και εκτός της παρούσας εργασίας καθώς και για να ελέγξετε την επιτυχία της υλοποίησής του.

Σε ποιους απευθύνεται
Εσωτερικούς Ελεγκτές που επιθυμούν και δεσμεύονται στο να εμπλουτίσουν την εργασία τους και να αντλήσουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτήν.
Στελέχη που έχουν θητεύσει στην Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, έχουν κλείσει τον κύκλο τους και ψάχνουν υποστήριξη και απαντήσεις σχετικά με τα επόμενα τους βήματα.
Επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων που χρειάζονται πρακτικά και άμεσα εφαρμόσιμα εργαλεία για να μετασχηματίσουν μια δουλεία
που τους εγκλωβίζει σε μια εργασία που τους εμπνέει.

Περιγραφή Σεμιναρίου
Στο σεμινάριο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένα σύντομο θεωρητικό πλαίσιο προκειμένουοι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τις βασικές
τεχνικές και τα εργαλεία.
Θα αξιοποιηθούν οι πιο σύγχρονες και επιστημονικά τεκμηριωμένες, βιωματικές προσεγγίσεις για την καλύτερη αφομοίωση των
θεμάτων που θα διαπραγματευτούμε.
Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα υπάρξει έντονη διάδραση (διάλογος, μικρές ασκήσεις) πάντα με τις αρχές του σεβασμού και της ιδιωτικότητας.
Ενδεικτικά Σημεία – Κλειδιά
1. 3 ερωτήσεις που είναι καλό να απαντήσετε πριν ξεκινήσετε τη νέα αυτή πορεία.
2.	Επαγγελματικό Πλάνο, Προσανατολισμός (εμπλουτισμός / ικανοποίηση στην ίδια εργασία) και Επαναπροσανατολισμός (νέα εργασία). Προσωπική Τοποθέτηση στο χώρο εργασίας (JobPositioning).
3. Οι 4 σημαντικές φάσεις και τα πρώτα βήματα του επαγγελματικού πλάνου.
4. Τα «δανεικά» και τα πραγματικά δυνατά σημεία: Μια μεγάλη παγίδα και πώς να την αποφύγετε
5. Τα 3 κλειδιά της υλοποίησης και η δύναμη της Προετοιμασίας
6. Αποκλίσεις από το σχέδιο δράσης και πως θα τις γεφυρώσετε
7.	Επιτάχυνση και Επιβράδυνση της Αποτελεσματικότητας του Προσωπικού Πλάνου: Προσδιορισμός των Κρίσιμων παραγόντων
8. Το τελικό προσωπικό πλάνο και οι εγγυήσεις της επιτυχίας του.
9. Αιτήματα για προσωπική υποστήριξη (coaching) για την υλοποίηση του πλάνου.

Εργαστήρι Επιτυχημένου Προσωπικού& Επαγγελματικού Πλάνου
για τον Εσωτερικό Ελεγκτή
Κόστος

Τόπος διεξαγωγής

€ 220
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

τηλε-συνδιάσκεψη

CPE’s:

Βιογραφικό Εισηγητή
Η προσωπική της αποστολή της Αγγελικής Πλουμά είναι να υποστηρίζει στελέχη και ιδιώτες στο να
βρίσκουν και να αξιοποιούν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους αντλώντας όλο και μεγαλύτερη ικανοποίηση από τις δραστηριότητές τους.
Έχει θητεύσει σε πολλές και διαφορετικές επιτελικές και λειτουργικές θέσεις σε επιχειρήσεις και οργανισμούς (Ανθρώπινο Δυναμικό, Εσωτερικός Έλεγχος, Ακαδημαική Υπεύθυνη Σπουδών, Δημόσιες Σχέσεις) σε διάφορους κλάδους παροχής υπηρεσιών και έχει εργαστεί και ως ελεύθερος επαγγελματίας
(εκπαιδεύτρια ενηλίκων, σύμβουλος, coach)
Έχει μεταπτυχιακό σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)/ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με το παράδειγμά της υποστηρίζει την δια βίου εκπαίδευση. Έχει ολοκληρώσει και πιστοποιηθεί σε προγράμματα Gestalt, LifePurpose, Συμβούλου, διαμεσολάβησης συγκρούσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Ειδικεύεται στη βιωματική εκπαίδευση, έχει διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο στο UniversityofEdinburgh, όπου και πραγματοποιούσε σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Επίσης έχει συντονίσει την διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου βιωματικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα (www.eeeurope) το 2008 για την Ένωση Βιωματικών Εκπαιδευτών Ευρώπης.
Εργάστηκε για 12 έτη έχοντας στην ευθύνη της το τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΚΕΘΕΑ και διετέλεσε επί
4 έτη (η maximum πιθανή θητεία) εκλεγμένο μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας του.
Εργάζεται ως coach ανώτατων διοικητικών στελεχών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό τα οποία επίσης εκπαιδεύει σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης, ηγεσίας και διαχείρισης κρίσεων και συγκρούσεων.
Έχει συγγράψει το βιβλίο «Ζωές που ξεχωρίζουν, ιστορίες που μεταμορφώνουν», εκδόσεις Φίλντισι 2016, το οποίο ήταν
υποψήφιο για τα βραβεία Public, στη κατηγορία Δοκίμιο. Είναι τακτική αρθρογράφος στο HRPROFESSIONAL και στο διαδικτυακό περιοδικό «Επιχειρώ» σε θέματα coaching, ηγεσίαs, προσωπικής ανάπτυξης και management.
Το σημαντικότερο τμήμα του βιογραφικού της είναι οι πάμπολλες μαρτυρίες των ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί της
πραγματοποιώντας κρίσιμα βήματα στην προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή τους και που είναι στη διάθεση όσων τις
χρειάζονται.

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, e-mail: training@hiia.gr

